NatuursteenVakdagen
27 en 28 mei 2016

‘Eindelijk een vakbeurs die draait om natuursteen’
Een vakbeurs met uitsluitend natuursteen. Voor liefhebbers

gelegenheid om de mogelijkheden die we hebben met

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei zijn op het Bouw & Infra

Korte lijnen en wekelijkse verschepingen, waardoor snelle

een feest, voor geïnteresseerden een bron van informatie.
Park in Harderwijk alle mogelijkheden en toepassingen met

natuursteen op één plek te bekijken. Ook geven de NatuursteenVakdagen een goed overzicht van veel soorten natuursteen die
er in Nederland verkrijgbaar zijn.

Daarmee is de beurs sowieso interessant voor natuursteen-

ondernemers en -werknemers, maar ook voor aannemers,
ontwerpers en andere beslissers in de bouw- en interieursector.
ABN Natuursteen organiseert, samen met de andere partijen
binnen het Brancheplatform Natuursteen, de NatuursteenVak-

dagen voor de tweede keer. De meeste van de exposanten die

de eerste keer een plek hadden op de beurs, staan er nu weer,
met een groot aantal nieuwe standhouders.
Werkwijze onder de aandacht brengen

“Het is een mooie gelegenheid om te laten zien wat we doen

en hoe we dat doen”, vindt Siwert Hoogenberg van Hoogenberg
Natuursteen uit Apeldoorn. “Voor ons is het de eerste keer
dat we er staan. Na de eerste editie hoorden we zoveel

positieve verhalen dat we er nu graag bij zijn. Het is een goede
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onze eigen fabriek in China, onder de aandacht te brengen.
levertijden mogelijk zijn.”

Natuursteen verdient zo’n beurs

Een verstandige keuze vindt Michel van den Goorbergh van
Michel Oprey & Beijsterveld. “De eerste editie hebben we

als heel erg positief ervaren. Eindelijk een dag waar alleen

natuursteen werd gepromoot. Geen enkel alternatief was

aanwezig en toch was er een grote opkomst van bezoekers.
Een product als natuursteen verdient zo’n beurs.”
Specialistisch en interessant

Van den Goorbergh weet uit eigen ervaring dat dit op andere

Wie wint de Natuursteenpenning?
Vier vakmensen komen in aanmerking
voor de Natuursteenpenning 2015/2016.
Een driekoppige jury van ervaren steenhouwers bepaalt de komende maanden
wie tijdens de NatuursteenVakdagen
de penning krijgt uitgereikt.

beurzen niet het geval is. “Eigenlijk wordt op geen enkele beurs
natuursteen gepromoot. Het sneeuwt onder, onder de andere

André Kuipers spreekt over duurzaamheid

de NatuursteenVakdagen volgens Van den Goorbergh sowieso

kwetsbaar de aarde vanuit daar lijkt? Astronaut André Kuipers

materialen.” Door het specialistische karakter van de beurs zijn

Weten hoe de wereld eruit ziet vanuit de ruimte? En hoe

interessant voor natuursteenbewerkers. “Het is een mooie ge-

vertelt uit eerste hand hoe hij dit heeft ervaren.

schappen en toepassingsmogelijkheden.”

Voor hem was zijn ruimtereis reden om zich in te zetten voor

Demonstraties: zien wat mogelijk is

natuursteensector er alle belang bij om duurzaamheid hoog

complementerende producten voor de natuursteenbewerker

leveranciers, bewerkers en afnemers daarbij inspireren.

legenheid om bijgepraat te worden over de nieuwste gereed-

duurzaamheid. Werkend met een natuurproduct, heeft de

Als producent van diamantgereedschappen en leverancier van

in het vaandel te zetten. Met zijn lezing wil Andre Kuipers

staat KGS Diamond graag op de NatuursteenVakdagen.

Vrijdag 27 mei, 15.00 uur.

“We geven demonstraties, zodat je goed kunt zien wat je met

onze producten kunt doen”, vertelt Jan Duitman, salesmanager
bij het bedrijf. “Met onze Hybrid Resin gaan we bijvoorbeeld

onze eigen steen Summit natuurlijk zien: een vrij egale zwart-

lijsten. Maar daarnaast laten we ook ons CNC-gereedschap,

Van den Goorbergh: “We willen laten zien wat er is aan nieuwe

graniet, marmer, hardsteen en composiet nat en droog po-

boren en zagen, lijmen en kitten en onderhoudsproducten

zien. Met ons totaalconcept voor de natuursteenbewerker
steken we in op zo laag mogelijke gebruikskosten van onze

materialen en zo hoog mogelijke kwaliteit bij de productie van

natuursteen. Zien wat het resultaat is op de lange termijn,
maakt het natuurlijk extra interessant.”
Nieuwe kleuren en structuren

Voor de trendgevoeligen is er tijdens de NatuursteenVakdagen volop inspiratie te halen, omdat veel exposanten van

plan zijn hun collectie stenen te tonen. Hoogenberg: “Wij laten

groene graniet.”

kleuren en materialen uit meer exotische landen. Denk aan

Italiaanse, Braziliaanse en Turkse marmers. Deze exclusievere
soorten zie je steeds meer toegepast worden in keukens.”

“Wij zien dat kleine radiussen steeds meer een trend wordt in

de natuurstenen keukenbladenindustrie”, vult Duitman aan.
“Omdat we er een CNC bij nodig hebben, is hij op de beurs
niet operationeel, maar we nemen onze vingerfrees met een

diameter van 18 millimeter wel mee. Hiermee kun je met een
kleinere radius een spoelbakuitsparing kan frezen, met behoud

van levensduur, kwaliteit en standtijd, zonder dat dit ten koste
gaat van de productietijd.”

Het programma op hoofdlijnen
De NatuursteenVakdagen zijn op vrijdag 27 mei van 10 tot 21 uur

steen - in kleur, hardheid en structuur én de uiteenlopende

gratis toegang en kunnen het gehele evenement terecht op

rieur en grafwerk.

en op zaterdag 28 mei van 9.30 tot 16 uur. Bezoekers hebben
de informatiemarkt.

Op de informatiemarkt geven natuursteenbedrijven, natuursteenleveranciers en gereedschap- en machineleveranciers

demonstraties, workshops en informatie over de mogelijkheden die er zijn met natuursteen. De NatuursteenVakdagen

geven een actueel beeld van de verscheidenheid van natuur-

toepassingen die daardoor mogelijk zijn in de bouw, het inte-

Rondom de informatiebeurs zijn diverse activiteiten van
inspirerende en informatieve sprekers. Op dit moment wordt

er nog gewerkt aan het programma. Dit programma komt te

staan op natuursteenvakdag.nl. Aanmelden voor de NatuursteenVakdagen kan ook via deze website. Een bezoek aan de
beurs is gratis. Deelname als exposant is ook nog mogelijk.
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